
 1

  101 – 99تفريغ سورة األنعام من اآلية : 
  )27(الشريط رقم :

ْنـُه َحبـا متَـَراِكبًـا َوِمـَن النْخـِل ِمـن َوُهَو الِذَي أَنَزَل ِمَن السَماء َماء فََأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكل َشْيٍء فََأْخَرْجنَـا ِمْنـُه َخِضـًرا نْخـِرُج مِ ( 
َواٌن َدانِيَ  َر ُمَتَشاِبٍه انُظُروْا ِإلِـى ثََمـرِِه ِإَذا أَ َطْلِعَها ِقنـْ ُتوَن َوالرماَن ُمْشَتِبًها َوَغيـْ ْثَمـَر َويـَْنِعـِه ِإن ِفـي َذِلُكـْم ٌة َوَجناٍت مْن َأْعَناٍب َوالزيـْ

   )99آليَاٍت لَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن (
  ] . 99[ األنعام : 

-----------  
  . للخالئق، رمحة من اهللا خللقه ر مبارًكا، رزقًا للعباد وغياثًابقد: أي )  َن السَماِء َماءً َوُهَو الِذي أَنـَْزَل مِ (
  تذكري لنعمة أخرى من نعمه سبحانه اجلليلة املنبئة عن كمال قدرته عز وجل وسعة رمحته ،يف هذا  •
  ) .َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكل َشْيٍء َحي ( َكَما قَاَل ،  ) الباء سببية ، أي : بسبب هذا املاء وهو املطر النازل  فََأْخَرْجَنا ِبهِ ( 
) أي : مجيع أصناف النباتـات ممـا يأكلـه النـاس واألنعـام كمـا قـال تعـاىل ( كلـوا وارعـوا أنعامـك ) فينبـت للنـاس  نـََباَت ُكل َشْيءٍ  (

  . بت ما هو مرعى حليوانامنأنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعري وحنومها ، ومما هو فاكهة ، وي
وهذا من أعظم مننه العظيمة، اليت يضطر إليها اخللق، من اآلدميـني وغـريهم، وهـو أنـه أنـزل مـن السـماء مـاء  قال السعدي : •

متتابعـــا وقـــت حاجـــة النـــاس إليـــه، فأنبـــت اهللا بـــه كـــل شـــيء، ممـــا يأكـــل النـــاس واألنعـــام، فرتـــع اخللـــق بفضـــل اهللا، وانبســـطوا 
ا بإحســانه، وزال عــنهم اجلــدب واليــأس والقحــط، ففرحــت القلــوب، وأســفرت الوجــوه، وحصــل للعبــاد مــن رمحــة برزقــه،وفرحو 

الــرمحن الــرحيم، مــا بــه يتمتعــون وبــه يرتعــون، ممــا يوجــب هلــم، أن يبــذلوا جهــدهم يف شــكر مــن أســدى الــنعم، وعبادتــه واإلنابــة 
  إليه، واحملبة له.

  قوالن.) كل شيء نبات  ( قوله تعاىل : :  قال ابن الجوزي •
  : نبات كل شيء من الثمار ، ألن كل ما ينبت فنباته باملاء. أحدهما
  رزق كل شيء وغذاؤه. والثاني :

  .)  ُهَو الِذي أَنـَْزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكل َشْيءٍ كما قال تعاىل ( وَ  •
  ) . اِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوَِاَواللُه أَنـَْزَل ِمَن السمَ وقال تعاىل (

َنا ِفيَها ِمْن ُكل َزْوٍج َكرِميٍ وقال تعاىل (    ) . َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السَماِء َماًء فَأَنـَْبتـْ
) نـزل مـن السـماء مـاءتعـاىل (أوذلك أن السماء ُيطلق على معنيني : املعىن األول : العلـو ، كقولـه واملراد بالسماء هنا العلو ،  •

املــراد بالســماء هنــا العلــو ، ألن املطــر لــيس ينــزل مــن الســماء الســقف ، بــل ينــزل مــن العلــو ، املعــىن الثــاين : املــراد بالســماء 
  ) .نا السماء سقفاً ) .والسماء بناءوجعلقوله تعاىل (السقف كما يف 

  ) أي : من نبات كل شيء . فََأْخَرْجَنا ِمْنهُ ( 
  قوالن. )فأخرجنا منه  (قوله تعاىل :  زي :قال ابن الجو  •

  أحدمها : من املاء ، أي : به.
  والثاين : من النبات.

  ) املراد به : الذي ينبت أخضر كالبقول َخِضرًا ( 
  ) أي : من ذلك اخلضر النابت . ُنْخِرُج ِمْنهُ ( 
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  .اكب فيها احلب ويعلو بعضه بعضاً كالسنبل ، فإنك جتد السنبلة يرت ) يعلو بعضه بعضاً   َحّباً ُمتَـَراِكباً ( 
بعضه فوق بعـض، مـن بـر، وشـعري، وذرة، وأرز، وغـري ذلـك، مـن أصـناف الـزروع، ويف وصـفه بأنـه مرتاكـب، :  قال السعدي •

إشــارة إىل أن حبوبــه متعــددة، ومجيعهــا تســتمد مــن مــادة واحــدة، وهــي ال ختــتلط، بــل هــي متفرقــة احلبــوب، جمتمعــة األصــول، 
  كثرا، ومشول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر، ويبقى بقية كثرية لألكل واالدخار.  وإشارة أيضا إىل

  ) أطلع اهللا .َوِمَن النْخِل 
  . وهو الكفرى، والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء )ِمْن َطْلِعَها 

َوانٌ    . أي: مجع ِقنو وهي ُعُذوق الّرطب ) ِقنـْ
  . ة من املتناولأي: قريب )َدانَِيٌة ( 
أي: قريبة سهلة التناول، متدلية على من أرادها، حبيـث ال يعسـر التنـاول مـن النخـل وإن طالـت، فإنـه يوجـد :  قال السعدي •

  فيها كرب ومراقي، يسهل صعودها.
  ) أخرج تعالى بالماء . وَ ( 

ف عنـد أهـل احلجـاز، ورمبـا كانـا  خيـار الثمـار يف أي: وخنـرج منـه جنـات مـن أعنـاب، وهـذان النوعـان مهـا أشـر  َجناٍت ِمْن َأْعَنابٍ 
وكان ذلك قبـل  )َوِمْن َمثَرَاِت النِخيِل َواألْعَناِب تـَتِخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا (  الدنيا، كما امنت تعاىل ما على عباده، يف قوله

  ) .َوأَْعَناٍب  َوَجَعْلَنا ِفيَها َجناٍت ِمْن خنَِيلٍ (  وقال،  حترمي اخلمر
تُــوَن َوالرمــانَ (  ــَر ُمَتَشــاِبٍه  َوالزيـْ ه مــن بعــض، ويتخــالف يف قــال قتــادة وغــريه: يتشــابه يف الــورق، قريــب الشــكل بعضــ )ُمْشــَتِبهاً َوَغيـْ

  اً .وطبع اً وطعم الثمار شكالً 
  غري متشابه يف مثره.حيتمل أن يرجع إىل الرمان والزيتون، أي: مشتبها يف شجره وورقه،  قال السعدي : •

ويتقـارب يف بعـض أوصـافه، وبعضـها  اً ،وأن بعضها مشتبه،يشبه بعضه بعض وحيتمل أن يرجع ذلك، إىل سائر األشجار والفواكه،
  . ال مشاة بينه وبني غريه، والكل ينتفع به العباد، ويتفكهون، ويقتاتون، ويعتربون، وهلذا أمر تعاىل باالعتبار به

  ظر اعتبار وتفكر .ن) اْنُظُروا ( 
أي: نضـجه، قالـه الـرباء بــن عـازب، وابـن عبـاس، والضــحاك، وعطـاء اخلراسـاين، والسـدي، وقتــادة،  )ِإلَـى ثََمـرِِه ِإَذا أَْثَمـَر َويـَْنِعــِه ( 

خلــق تعــاىل مــن  وغــريهم. أي: فكــروا يف قُــْدرة خالقــه مــن العــدم إىل الوجــود، بعــد أن كــان َحطًَبــا صــار ِعنًبــا ورطًبــا وغــري ذلــك، ممــا
ـُر (  طعـوم والـروائح، كمـا قـال تعـاىلاأللوان واألشـكال وال َواٌن َوَغيـْ َوِيف األْرِض ِقطَـٌع ُمَتَجـاِورَاٌت َوَجنـاٌت ِمـْن أَْعنَـاٍب َوَزرٌْع َوخنَِيـٌل ِصـنـْ

َواٍن ُيْسَقى ِمبَاٍء َواِحٍد َونـَُفضُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض ِيف األُكلِ    ) . ِصنـْ
أي: انظروا إليه، وقت إطالعه، ووقت نضجه وإيناعه، فإن يف ذلك عربا وآيات، يستدل ا على رمحـة اهللا،  : سعديقال ال •

  وسعة إحسانه وجوده، وكمال اقتداره وعنايته بعباده.
  ، وهلذا قال :  كل من تفكر، أدرك املعىن املقصودولكن ليس كل أحد يعترب ويتفكر وليس  

  . أي: دالالت على كمال قدرة خالق هذه األشياء وحكمته ورمحته ) ياتٍ ِإن ِفي َذِلُكْم َآل ( 
  أي: يصدقون به، ويتبعون رسله.ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن)  (

  الفوائد :
  إثبات علو اهللا تعاىل املطلق . -1
  رمحة اهللا بعباده بإنزال املاء من السماء . -2
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  ) . ل َشْيٍء َحي أََفَال يـُْؤِمُنونَ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء كُ مصداق قوله تعاىل  (  -3
  احلث على االعتبار والنظر والتفكر يف آيات اهللا وخملوقاته الدالة على عظمة خلقه ، واستحقاقه للعباده .-4
  فضل اإلميان ، وأنه سبب للتفكر والتدبر .-5
) بَـِديُع السـَماَواِت 100ِنيَن َوبـََناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َعمـا َيِصـُفوَن (َوَجَعُلوْا ِلّلِه ُشرََكاء اْلِجن َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوْا َلُه بَ ( 

  ) . )101َو ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم (ــــــــٌة َوَخَلَق ُكل َشْيٍء وهُ ـــــوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لُه َصاِحبَ ـــــــــَواَألْرِض أَنى َيكُ 
  ] . 101 -100عام : [ األن

---------  
هـذا رد علــى املشــركني الــذين عبــدوا مـع اهللا غــريه، وأشــركوا  يف عبــادة اهللا أن عبــدوا اجلــن،  )َوَجَعلُــوْا ِللّــِه ُشــرََكاء اْلِجــن َوَخَلَقُهــْم ( 

  فجعلوهم شركاء اهللا يف العبادة، تعاىل اهللا عن شركهم وكفرهم.
  كانوا يعبدون األصنام؟   فإن قيل: فكيف ُعبدت اجلن وإمنا
  . عن طاعة اجلن وأمرهم إياهم بذلك فاجلواب: أم إمنا عبدوا األصنام

َذن مِ  ( كما قال تعاىل   ُِه َوقَاَل ألختْفُروًضـا * ْن ِعَباِدَك َنِصـيًبا مَ ِإْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإال ِإنَاثًا َوِإْن يَْدُعوَن ِإال َشْيطَانًا َمرِيًدا * َلَعَنُه الل
ــُرن َخْلــقَ  ُهْم فـََليُـَغيـآَذاَن األنـَْعــاِم َوآلُمــَرنـ ُكنــت ــنـُهْم َوآلُمــَرنـُهْم فـََلُيَب ــْيطَاَن َولِيــا ِمــْن ُدوِن اللــِه فـََقــْد َوألِضــلنـُهْم َوألَمنـيَـ ِخــِذ الشــِه َوَمــْن يـَتالل 

  ) .نيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشْيطَاُن ِإال ُغُرورًا َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِبيًنا * يَِعُدُهْم َوميَُ 
   ) .و بِْئَس لِلظاِلِمَني بََدالً أَفـََتتِخُذونَُه َوُذريـَتُه أَْولَِياَء ِمْن ُدوِين [َوُهْم َلُكْم َعدُ  ( وقال تعاىل 

  ) .ْيطَاَن َكاَن لِلرْمحَِن َعِصيا يَا أََبِت ال تـَْعُبِد الشْيطَاَن ِإن الش  (  وقال إبراهيم ألبيه
  ) . وِين َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمَأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشْيطَاَن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبٌني * َوَأِن اْعُبدُ  ( وقال تعاىل 

  ) .َت َولِيـَنا ِمْن ُدوِِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْن َأْكثـَُرُهْم ِِْم ُمْؤِمُنوَن ُسْبَحاَنَك أَنْ (  وتقول املالئكة يوم القيامة
أي: وقـد خلقهـم، فهـو اخلـالق وحـده ال شـريك لـه، فكيـف يعبـد معـه غـريه،  ) َوَجَعُلوا لِلِه ُشرََكاَء اجلِْن َوَخَلَقُهْم  ( وهلذا قال تعاىل 

  ) .أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن * َواللُه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن  (كما قال إبراهيم 
  فلهذا جيب أن يـُْفَرد بالعبادة وحده ال شريك له.،  وتعاىل هو املستقل باخللق وحده ومعىن اآلية: أنه سبحانه

  :كني بذلك، وأن اخلالق هو املستحق للعبادةينبه كثرياً على هذا املعىن، ويذكر املشر  -عز وجل  -اهللا قوله تعاىل ( وخلقهم )  •
  ) . وَن ِمْن ُدوِن اللِه َلْن َخيُْلُقوا ُذبَاباً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ ـــــــــوا لَُه ِإن الِذيَن َتْدعُ ُـ يَا أَيـَها الناُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمعقال تعاىل (

  ) . َشْيئاً َوُهْم ُخيَْلُقونَ  أَُيْشرُِكوَن َما ال َخيُْلقُ وقال تعاىل (
  ) . أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أََفال َتذَكُرونَ وقال تعاىل (
  ) . َهَذا َخْلُق اللِه فََأُروِين َماَذا َخَلَق الِذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظاِلُموَن ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ وقال تعاىل (
  ) . اُس اْعُبُدوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقونَ يَا أَيـَها الن وقال تعاىل (

يقل إال اهللا ومل  ) َفَطَرِين  الِذي تـَْعُبُدوَن * ِإال  مما بـَرَاء َوقـَْوِمِه ِإنِين  ِألَبِيهِ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ  وكما قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم (
  لفائدتني :
  اإلشارة إىل علة إفراد اهللا بالعبادة ، ألنه كما أنه متفرد باخللق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة . األولى :
 اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام ، وألا مل تفطركم حىت تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي واإلثبات . والثانية :
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العلمـــاء : إمنـــا نـــص اهللا تعـــاىل علـــى صـــفة اخللـــق دون غريهـــا مـــن الصـــفات ، ألن املشـــركني كـــانوا يعرتفـــون أن اهللا قـــال بعـــض  •
ـَماَواِت َواْألَرْ ) وقال تعاىل (  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلن اللهُ خالقهم ، كما قال تعاىل (  َض َولَـِئْن َسـأَْلتَـُهْم َمـْن َخلَـَق الس
  ) . لَيَـُقوُلن َخَلَقُهن اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ 

  وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم . 
ينبـه بـه تعـاىل علـى ضـالل مـن ضـل يف وصـفه تعـاىل بـأن لـه ولـدا، كمـا يـزعم مـن قالـه مـن  ) َوَخَرُقوْا لَـُه بَنِـيَن َوبـَنَـاٍت ِبَغْيـِر ِعْلـمٍ ( 

اهللا عمــا يف املســيح وكمــا قــال املشــركون مــن العــرب يف املالئكــة: إــا بنــات اهللا، تعــاىل  ، ومــن قــال مــن النصــارىزاليهــود يف العزيــ
  اً .كبري   اً يقولون علو 

أي: واختلقوا وائتفكـوا، وختّرصـوا وكـذبوا، كمـا قالـه علمـاء السـلف. قـال علـي بـن أيب طلحـة عـن ابـن  )َوَخَرُقوا (  ومعىن قوله تعاىل
  خترصوا.يعين: أم ) َوَخَرُقوا (  عباس

أَفْـَواِهِهْم ُيَضـاِهُؤوَن قـَـْوَل الـِذيَن َكَفـُروْا كما قال تعاىل ( َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللِه َوقَاَلْت النَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللِه َذِلَك قـَـْوُهلُم بِـ
  ِمن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اللُه َأىن يـُْؤَفُكوَن ) .

  َجيَْعُلوَن لِلِه اْلبَـَناِت ) .وقال تعاىل ( وَ 
  فادعاء هللا الولد أمر خطري وكبري . •

  ) .ِإنُكْم لَتَـُقوُلوَن قـَْوًال َعِظيماً كما قال تعاىل (
َأْن َدَعْوا  .َوتَنَشق اَألْرُض َوختَِر اْجلَِباُل َهّداً  َتَكاُد السَمَواُت يـَتَـَفطْرَن ِمْنهُ  .َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئاً ِإّداً  .َوقَاُلوا اختََذ الرْمحَُن َوَلداً وقال تعاىل (
  ) .َواَألْرِض ِإال آِيت الرْمحَِن َعْبداً  ِإْن ُكل َمْن ِيف السَمَواتِ  .َوَما يـَْنَبِغي لِلرْمحَِن َأْن يـَتِخَذ َوَلداً  .لِلرْمحَِن َوَلداً 

فـََزَعَم  يوَملَْ َيُكْن َلُه َذِلَك، فََأما َتْكِذيُبُه ِإيا اْبُن آَدَم وَملَْ َيُكْن َلُه َذِلَك، َوَشَتَمِين  قَاَل اللُه َكذَبِين  (قَاَل  ρ َعِن النِيب . َعِن اْبِن َعباسٍ 
 ا َأينا َشْتُمُه ِإيَذ َصاِحَبًة أَْو َوَلداً  ْبَحاِين َوَلٌد ، َفسُ  فـََقْولُُه ِيل  يَال أَْقِدُر َأْن أُِعيَدُه َكَما َكاَن ، َوأَم ِرواه البخاري .َأْن َأخت (  

  ( ال أحد أصرب على اذى مسعه من اهللا ، إم جيعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم ) متفق عليه εوقال 
ــا َيِصــُفوَن (  ون مــن األوالد واألنــداد، والنظـــراء أي: تقــدس وتنــزه وتعــاظم عمــا يصــفه هــؤالء اجلهلــة الضــال )ُســْبَحانَُه َوتـََعــاَلى َعم

  والشركاء.
وما تضمنته هذه اآلية الكرمية : من أنه ملا ذكر وصف الكفار له مبا ال يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معلماً خلقه يف كتابه  •

  أن ينزهوه عن كل ما ال يليق به ، جاء موضحاً يف آيات كثرية :
  ) . َوَلداً ُسْبَحانَهُ  َوقَاُلوا اختََذ اللهُ كقوله تعاىل (
  ) . َرُقوا لَُه بَِنَني َوبـََناٍت ِبَغْريِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعما َيِصُفونَ ـَوَجَعُلوا لِلِه ُشرََكاَء اجلِْن َوَخَلَقُهْم َوخَ وقوله تعاىل (
  ) . قَاُلوا اختََذ اللُه َوَلداً ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِين وقوله تعاىل (
  ) . َوَجيَْعُلوَن لِلِه اْلبَـَناِت ُسْبَحانَُه َوَهلُْم َما َيْشتَـُهونَ وقوله تعاىل (
  ) . َوقَاُلوا اختََذ الرْمحَُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ وقوله تعاىل (
  ) . ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعما يـَُقوُلوَن ُعُلّواً َكِبرياً .  بـْتَـَغْوا ِإَىل ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آِهلٌَة َكَما يـَُقوُلوَن ِإذاً َال وقوله تعاىل (
  ) . َلْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإال اللُه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللِه َرب اْلَعْرِش َعما َيِصُفونَ وقوله تعاىل (
  ) . ْن َيُكوَن َلُه َوَلدٌ ُسْبَحانَُه أَ وقوله تعاىل (
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) علـى غـري مثـال سـبق، كمـا قـال  2وخالقهمـا ومنشـئهما و[حمـدثها] ( واألرضأي: مبـدع السـموات  )َبِديُع السـَماَواِت َواَألْرِض 
  . جماهد والسدي

عـن اً والولـد إمنـا يكـون متولـد، ومل تكـن لـه صـاحبة؟ أي: أي: كيـف يكـون لـه ولـد )ٌة ــــــوُن لَـُه َولَـٌد َولَـْم َتُكـن لـُه َصاِحبَ ـــــــــأَنى َيكُ 
  . كل شيء، فال صاحبة له وال ولد) 4شيئني متناسبني، واهللا ال يناسبه وال يشاه شيء من خلقه؛ ألنه خالق (

  واهللا منزه عن الولد ألمور متعددة :  •
  يف كل األحوال . ألنه مالك كل شيء ، واملالك ال بد أن يكون اململوك مبايناً له أوًال :
َأىن َيُكوُن لَُه َوَلٌد وَملَْ َتُكْن لَُه أنه ليس له زوجة ، واالبن إمنا يكون غالباً ممن له زوجة ، كما ذكر اهللا ذلك يف سورة األنعام ( ثانياً :
  ) . َصاِحَبةٌ 
والرب عز وجل ليس حباجة إىل ذلك ، ألنه احلي أن الولد إمنا يكون ملن حيتاج للبقاء ، أي : بقاء النوع باستمرار النسل ،  ثالثاً :

  الذي ال ميوت .
أن االبن إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ، واهللا سبحانه وتعاىل غين ، وقد أشار إىل ذلك بقوله (  رابعًا :

  ] ..                 [ قاله الشيخ ابن عثيمني سبحانه هو الغين  ) 
: إن الولد إمنا يتخذ للحاجة إليه يف الكرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه، فعلى هذا إجياد زيقال الرا

الولد إمنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز واحلاجة، فإذا كان كل ذلك حمال كان إجياد الولد عليه سبحانه وتعاىل حماالً 
رية عن هؤالء الذين يضيفون إليه األوالد قوهلم، واحتج عليهم ذه احلجة وهي أن كل من يف واعلم أنه تعاىل حكى يف مواضع كث

السموات واألرض عبد له ، وبأنه إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون، وقال يف مرمي  ( ذلك ِعيَسى ابن َمْرَميَ قـَْوَل احلق الذي 
َا يـَُقوُل لَُه ُكن فـََيُكون )وقال أيضًا يف آخر هذه السورة (َوقَالُوْا  ِفيِه َميْتُـُرون َما َكاَن للِه أَن يـَتِخذَ  ِمن َوَلٍد سبحانه ِإَذا قضى أَْمرًا فَِإمن

َعْوا للرمحن َوَلداً * َوَما ّدًا * أَن دَ اختذ الرمحن َوَلدًا * َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا َتَكاُد السموات يـَتَـَفطْرَن ِمْنُه َوتَنَشق األرض َوختَِر اجلبال هَ 
  يَنَبِغي للرمحن َأن يـَتِخَذ َوَلداً * ِإن ُكل َمن ِيف السموات واألرض ِإال آِيت الرمحن َعْبداً) .

ـــَوَخَلــَق ُكــل َشــْيٍء وهُ (  لــه فبــني تعــاىل أنــه الــذي خلــق كــل شــيء، وأنــه بكــل شــيء علــيم، فكيــف يكــون  )َو ِبُكــل َشــْيٍء َعِلــيٌم ـــــــ
  اً .لد؟ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبري صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي ال نظري له فأىن يكون له و 
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